
Bijlage 4: Specifieke regels wijzigingsplannen 

1. De volgende wijzigingsplannen maken deel uit van het bestemmingsplan 

‘Buitengebied’ 

1. Buitengebied, wijziging St. Isidorusstraat 15 te Stokkum (functieverandering naar wonen); 

2. Buitengebied, wijziging Kollenburgweg 6 te Didam (functieverandering naar wonen); 

3. Buitengebied, wijziging Melderstraat 23 te Didam (functieverandering naar wonen); 

4. Buitengebied, wijziging Kollenburgweg nabij 3 te Didam (functieverandering naar wonen); 

5. Buitengebied, wijziging Fluunseweg 14 te Didam (functieverandering naar wonen); 

6. Buitengebied, wijziging Vinkwijk 5 te Zeddam (functieverandering naar werken); 

7. Buitengebied, wijziging Stillewaldweg 14 te Loerbeek (functieverandering naar werken); 

8. Buitengebied, wijziging Groot Lobberikweg 5 en 7 te Loerbeek (woningsplitsing). 

1.1  St. Isidorusstraat 15 te Stokkum 
2.2 Regels 
De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' zijn van toepassing op dit wijzigingsplan, met dien verstande 
dat: 
a. in aanvulling op het bepaalde in artikel 29, lid 29.2 onder a.4 van het bestemmingsplan 'Buitengebied' de 
gezamenlijke oppervlakte van de woongebouwen (inclusief max. 120 m² inpandige bijgebouwen) in het 
plangebied van onderhavig wijzigingsplan maximaal 317 m² bedraagt. 
 
1.2  Kollenburgweg 6 te Didam 
2.2 Regels 
De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' zijn van toepassing op dit wijzigingsplan, met dien verstande 
dat: 
a. in aanvulling op het bepaalde in artikel 29, lid 29.2 onder a.4 van het bestemmingsplan 'Buitengebied' de 
gezamenlijke oppervlakte van de woongebouwen (inclusief max. 300 m² bijgebouwen) in het plangebied van 
onderhavig wijzigingsplan maximaal 848 m² bedraagt. 
 
1.3  Melderstraat 23 te Didam 
2.2  
De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' zijn van toepassing op dit wijzigingsplan, met dien verstande 
dat in aanvulling op artikel 29.2 sub b van dat plan de bijgebouwen uitsluitend inpandig zijn toegestaan. 
 
N.B. Onderdeel van het plangebied is de dubbelbestemming  ‘Waarde – archeologische verwachting 1’. Nu deze 
dubbelbestemming met de derde herziening niet is gewijzigd, is deze dubbelbestemming overeenkomstig het 
wijzigingsplan onverkort van toepassing. 
 
1.4  Kollenburgweg nabij nr. 3 te Didam 
2.2 Regels 
De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' zijn van toepassing op dit wijzigingsplan, met dien verstande 
dat: 
a. in aanvulling op het bepaalde in artikel 29, lid 29.2 onder a.4 van het bestemmingsplan 'Buitengebied' de 
gezamenlijke oppervlakte van het woongebouw (inclusief max. 100 m² bijgebouwen inpandig in het 
woongebouw en/of in één gezamenlijk bijgebouw) in het plangebied van onderhavig wijzigingsplan maximaal 
400 m² bedraagt;  
b. in aanvulling op het bepaalde in artikel 29, lid 29.2 onder b.2 van het bestemmingsplan 'Buitengebied' 
bijgebouwen, in het plangebied van onderhavig wijzigingsplan, per wooneenheid inpandig in het woongebouw 
en/of in één gezamenlijk bijgebouw mogen worden opgericht, met dien verstande dat ter plaatse van de 
aanduiding 'bijgebouwen uitgesloten' het bouwen van bijgebouwen niet is toegestaan. 
  



1.5 Fluunseweg 14 te Didam 
2.2 Regels 
De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' zijn van toepassing op dit wijzigingsplan, met dien verstande 
dat: 
a. in aanvulling op het bepaalde in artikel 29, lid 29.2 onder a.4. van het bestemmingsplan 'Buitengebied' de 
gezamenlijke oppervlakte van de woongebouwen (inclusief max. 300 m² inpandige bijgebouwen) in het 
plangebied van onderhavig wijzigingsplan maximaal 803,5 m² bedraagt. 
 
1.6 Vinkweg 5 te Zeddam 
2.2  
De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' zijn van toepassing op dit wijzigingsplan, met dien verstande 
dat in afwijking van het bepaalde in artikel 6.2 van het bestemmingsplan 'Buitengebied' de volgende 
bouwregels van toepassing zijn: 
a. uitsluitend de bestaande gebouwen zijn toegestaan; 
b. herbouw en/of nieuwbouw van gebouwen is uitsluitend toegestaan in verband met het teniet gaan van 
gebouwen ten gevolge van een calamiteit. 
 
N.B. Onderdeel van het plangebied is de dubbelbestemming  ‘Waarde – archeologische verwachting 1’. Nu deze 
dubbelbestemming met de derde herziening niet is gewijzigd, is deze dubbelbestemming overeenkomstig het 
wijzigingsplan onverkort van toepassing. 
 
1.7 Stillewaldweg 14 te Loerbeek 
2.2  
De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' zijn van toepassing op dit wijzigingsplan, met dien verstande 
dat: 
a. de oppervlakte aan bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak, zoals weergegeven op de bij dit wijzigingsplan 
behorende verbeelding bedraagt maximaal 430 m² ; 
b. bedrijfsgebouwen zoals bedoeld onder a zijn exclusief bedrijfswoningen met bijbehorende bijgebouwen. 
 
N.B. Onderdeel van het plangebied is nog steeds de gebiedsaanduiding ‘overige zone – ehs-ecologische 
verbindingszone’. Nu hieromtrent met de derde herziening de regels uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 
zijn verwijderd, komt hieraan geen juridische status toe. De zone is daarom niet meer opgenomen in het 
geconsolideerde plan. 
 
De dubbelbestemming archeologische verwachting 1 is op een gedeelte van de toegangsweg van toepassing. 
Het overige deel van het plangebied is voorzien van de dubbelbestemming ‘Waarde –archeologische 
verwachting 2’ overeenkomstig het wijzigingsplan aangezien daar (als onderdeel van de derde herziening) geen  
aanduiding ‘archeologie vervallen’ is opgenomen. 
 
1.8 Groot Lobberikweg 5 en 7 te Loerbeek 
Geen specifieke toevoeging aan de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. 

De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' zijn van toepassing op dit wijzigingsplan. 
 
N.B. Onderdeel van het plangebied is nog steeds de gebiedsaanduiding ‘overige zone – ehs-ecologische 
verbindingszone’. Nu hieromtrent met de derde herziening de regels uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 
zijn verwijderd, komt hieraan geen juridische status toe. De zone is daarom niet meer opgenomen in het 
geconsolideerde plan. 
  



2. De volgende wijzigingsplannen maken deel uit van het bestemmingsplan 

‘Buitengebied, eerste herziening’ 

1. Buitengebied (eerste herziening), wijziging Vinkwijkseweg 23 te Zeddam (functieverandering 

naar wonen); 

2. Buitengebied (eerste herziening), wijziging Melkweg 3 te Beek (vormverandering agrarisch 

bouwvlak); 

3. Buitengebied (eerste herziening), wijziging Klompenhorstweg 3 te Didam (woningsplitsing); 

2.1 Vinkwijkseweg 23 te Zeddam 
2.2 Regels 
De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied (eerste herziening)' zijn van toepassing op dit wijzigingsplan, 
met dien verstande dat: 
a. het bepaalde in artikel 27.2.2 sub a1 in het kader van dit wijzigingsplan als volgt wordt aangevuld: 
met dien verstande dat de met dit wijzigingsplan mogelijk gemaakte woning in het kader van 
functieverandering, dient te zijn gesitueerd overeenkomstig de erfinrichtingsschets zoals opgenomen in bijlage 1 
bij deze regels. 
b. het bepaalde in artikel 27.2.2 sub a2 in het kader van dit wijzigingsplan als volgt wordt aangevuld: 
met dien verstande dat het bouwen van de met dit wijzigingsplan mogelijk gemaakte woning in het kader van 
functieverandering niet eerder is toegestaan dan nadat is voldaan aan de sloopverplichting overeenkomstig de 
erfinrichtingsschets zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels; 
c. het bepaalde in artikel 27.2.3 sub n in het kader van dit wijzigingsplan op de volgende wijze wordt aangevuld: 
in het kader van dit wijzigingsplan is een grotere oppervlakte aan bijgebouwen toegestaan dan 100 m² voor 
zover overeenkomstig bijlage 1 bij deze regels gebruik wordt gemaakt van bestaande bebouwing met dien 
verstande dat oppervlakte, inhoud, goot- en bouwhoogte en situering van die bebouwing niet mag worden 
gewijzigd.  
 

 

N.B. Onderdeel van het plangebied is nog steeds de ‘milieuzone-grondwaterbeschermingsgebied’ nu deze met 
de derde herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ niet is verwijderd. Direct buiten de 
wijzigingslocatie is als onderdeel van de derde herziening de gebiedsaanduiding ‘overige zone- 
grondwaterbeschermingsgebied vervallen’ wel opgenomen.  
 
Onderdeel van het plangebied is de dubbelbestemming  ‘Waarde – archeologische verwachting 1’. Nu deze 
dubbelbestemming met de derde herziening niet is gewijzigd, is deze dubbelbestemming overeenkomstig het 
wijzigingsplan onverkort van toepassing.  
 
  



2.2  Melkweg 3 te Beek 
Geen specifieke toevoeging aan de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied(eerste herziening)’. 
De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' (eerste herziening)_zijn op dit wijzigingsplan overeenkomstig 
van toepassing. 
 
N.B. Onderdeel van het plangebied is nog steeds de gebiedsaanduiding ‘overige zone – ehs-ecologische 
verbindingszone’. Nu hieromtrent met de derde herziening de regels uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 
zijn verwijderd, komt hieraan geen juridische status toe. De zone is daarom niet meer opgenomen in het 
geconsolideerde plan. 
 
Onderdeel van het plangebied is de dubbelbestemming  ‘Waarde – archeologische verwachting 1’. Nu deze 
dubbelbestemming met de derde herziening niet is gewijzigd, is deze dubbelbestemming overeenkomstig het 
wijzigingsplan onverkort van toepassing.  
 
2.3 Klompenhorstweg 3 te Didam 
Geen specifieke toevoeging aan de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied(eerste herziening)’. 
De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' en het bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening’ 
zijn van overeenkomstige toepassing op dit wijzigingsplan. 
 
N.B. De dubbelbestemming ‘archeologie’ is niet gewijzigd. Omdat de locatie in het wijzigingsplan is voorzien van 
de dubbelbestemming ‘waarde-archeologische verwachting 3’ en de hierop van toepassing zijnde regels met 
het bestemmingsplan ‘Buitengebied, derde herziening’ zijn komen te vervallen, komt hieraan geen juridische 
status meer toe. Ter behoud van het ‘lege’ artikel 37 ‘waarde-archeologische verwachting 3’ in de 
geconsolideerde regels, is het desalniettemin noodzakelijk dat de dubbelbestemming ter plaatse behouden 
blijft. 
 

  



3. De volgende wijzigingsplannen maken deel uit van het bestemmingsplan 

‘Buitengebied, tweede herziening’ 

1. Buitengebied (tweede herziening), wijziging Luijnhorststraat 15-17 te Didam (woningsplitsing) 

3.1  Luijnhorststraat 15-17 te Didam 
Geen specifieke toevoeging aan de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied(eerste herziening)’. 
De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' (eerste en tweede herziening)’ zijn van overeenkomstige 
toepassing op dit wijzigingsplan. 
 
N.B. Onderdeel van het plangebied is de dubbelbestemming  ‘Waarde – archeologische verwachting 1’. Nu deze 
dubbelbestemming met de derde herziening niet is gewijzigd, is deze dubbelbestemming overeenkomstig het 
wijzigingsplan onverkort van toepassing.  
  



4. De volgende wijzigingsplannen maken deel uit van het bestemmingsplan 

‘Buitengebied, derde herziening’ 

1. Buitengebied(derde herziening), wijziging Korenweg 5a te Didam 

2. Buitengebied, wijziging Kollenburgweg 2 (voorheen 6) te Didam 

3. Buitengebied(derde herziening), wijziging Holthuizerstraat 20 te Didam 

4. Buitengebied(derde herziening), wijziging Koningsweg 17 te Didam 

4.1  Korenweg 5a te Didam 
De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' zoals deze luiden na inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan 'Buitengebied, derde herziening' zijn van overeenkomstige toepassing op dit wijzigingsplan 
met dien verstande dat: 
a. in aanvulling op het bepaalde in artikel 3 (agrarisch), lid 3.4 (specifieke gebruiksregels) van de regels van het 
bestemmingsplan 'Buitengebied' zoals die luiden na de inwerkingtreding van de derde herziening van dat plan 
eveneens als een strijdig gebruik met de bestemming 'agrarisch' wordt aangemerkt: 
Het niet (blijvend) voorzien in de landschappelijke inpassing overeenkomstig hoofdstuk 4 en 5 in het 
'Landschappelijk inpassingsplan Ten behoeve van uitbreiding varkensschuur korenweg 5A' zoals opgenomen in 
bijlage 1 bij de regels van dit plan binnen 1 jaar na het gereedkomen van de uitbreiding zoals in hoofdstuk 1 van 
deze bijlage, doch uiterlijk binnen 2 jaar na de start van de bouw daarvan. 
N.B. De dubbelbestemming ‘waarde-archeologische verwachting 1’ wordt overeenkomstig het wijzigingsplan 
opgenomen in het geconsolideerde plan.  
  



 



 

  



 

  



  



4.2 Kollenburgweg 2 (voorheen 6) te Didam 
De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' zijn van overeenkomstige toepassing op dit wijzigingsplan 
met dien verstande dat: 
in aanvulling op het bepaalde in artikel 27 (wonen), lid 4 (specifieke gebruiksregels) van de regels van het 
bestemmingsplan 'Buitengebied' eveneens als een strijdig gebruik met de bestemming 'wonen' wordt 
aangemerkt: 
a. het niet (blijvend) voorzien in de landschappelijke inpassing en het (verharde) erf overeenkomstig het gebied 
voorzien van het rode kader zoals opgenomen op bijlage 1 'landschappelijke inpassing Kollenburgweg 2 Didam' 
bij de regels van dit plan binnen één jaar na het onherroepelijk worden van dit plan. 
 

 

  



4.3  Holthuizerstraat 20 te Didam 
De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' zijn van toepassing op dit wijzigingsplan, met dien verstande 
dat: 
a. in aanvulling op het bepaalde in artikel 29, lid 29.2 onder a.4. van het bestemmingsplan 'Buitengebied' de 
gezamenlijke oppervlakte van de woongebouwen (inclusief max. 100 m² inpandige bijgebouwen) in het 
plangebied van onderhavig wijzigingsplan maximaal 400m² bedraagt. 
b. daar waar in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' zoals deze geldt na inwerkingtreding van de 
derde herziening, in artikel 27 'wonen' en artikel 29 'wonen-woongebouw' wordt gesproken van bijlage 7 
(erfinrichtingsschetsen), wordt in de plaats daarvan in dit wijzigingsplan gelezen 'bijlage 1 bij de regels 
(erfinrichtingsschets Holthuizerstraat 20)'. 
c. In aanvulling op het bepaalde in artikel 3 'agrarisch', 3.4 (specifieke gebruiksregels) eveneens als een strijdig 
gebruik met de bestemming wordt aangemerkt: 
- Het niet voorzien in de landschappelijke inpassing op gronden met de bestemming 'agrarisch' overeenkomstig 
bijlage 1 bij deze regels (erfinrichtingsschets Holthuizerstraat 20) binnen 1,5 jaar na het onherroepelijk worden 
van dit plan, dan wel het niet duurzaam in stand houden daarvan na realisatie.  
d. in aanvulling op het bepaalde in artikel 27 'wonen', 27.4 (specifieke gebruiksregels) eveneens als een strijdig 
gebruik met de bestemming wordt aangemerkt: 
- Het niet voorzien in de landschappelijke inpassing op gronden met de bestemming 'wonen' overeenkomstig 
bijlage 1 bij deze regels (erfinrichtingsschets Holthuizerstraat 20) binnen 1,5 jaar na het onherroepelijk worden 
van dit plan dan wel het niet duurzaam in stand houden daarvan na realisatie. 
e. in aanvulling op het bepaalde in artikel 29 'wonen-woongebouw', 29.4 (specifieke gebruiksregels) eveneens 
als een strijdig gebruik met de bestemming wordt aangemerkt: 
- Het niet voorzien in de landschappelijke inpassing op gronden met de bestemming 'wonen-woongebouw' 

overeenkomstig bijlage 1 bij deze regels (erfinrichtingsschets Holthuizerstraat 20) binnen 1 jaar na het 

gereedkomen van het woongebouw doch in ieder geval uiterlijk binnen 2 jaar na de start van de bouw daarvan.  



 



 

  



4.4  Koningsweg 17 te Didam 
2.2 Regels 
De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' zoals deze luiden na inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan 'Buitengebied, derde herziening' zijn van overeenkomstige toepassing op dit wijzigingsplan 
met dien verstande dat:  
a. in aanvulling op het bepaalde in artikel 27 (wonen), lid 27.4 (specifieke gebruiksregels) van de regels van het 
bestemmingsplan 'Buitengebied' zoals die luiden na de inwerkingtreding van de derde herziening van dat plan 
in dit wijzigingsplan eveneens als een strijdig gebruik met de bestemming 'wonen' wordt aangemerkt:  
* Het niet (blijvend) voorzien in de landschappelijke inpassing overeenkomstig bijlage 1 bij de regels van dit 
plan, binnen één jaar na de start van de bouw van het bijgebouw.  
* Het niet verwijderen en blijvend (verwijderd) houden van de bijgebouwen zoals aangeduid met een rode pijl in 
bijlage 2 bij de regels van dit plan binnen 3 maanden na het gereed komen van het nieuwe bijgebouw.  
* Een voortgezet gebruik van de aanbouw aan de woning zoals aangeduid met een blauwe pijl in bijlage 2 bij de 
regels van dit plan, na het gereedkomen van het nieuwe bijgebouw. 



 



Bijlage 2:  Bijgebouwen 

 


